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Abstract
Introduction: Gray mold caused by Botrytis cinerea is the most important disease after
strawberry fruit harvest. The use of chemical fungicides can have a negative effect on
the health of consumers, so the use of plant essential oils for disease management has
been considered. The effect of six plant essential oils on the pathogen and the
contamination of strawberry fruits was investigated in this research to identify suitable
essential oil to control the disease. Materials and Methods: The pathogen was isolated
from infected strawberry fruits in northeastern Iran. The inhibitory effect of different
concentrations of peppermint, savory, caraway, cumin, eucalyptus and thyme essential
oils on mycelial growth and germination of the pathogen spores was tested by mixing
them with culture medium. Then, the effect of these essential oils in liquid and vapor
phases on the contamination of strawberry fruits was tested. After normalization, the
data of these experiments were analyzed by analysis of variance with MSTAT-C
software and the means were compared with Duncan test. Results: Essential oils of
caraway and eucalyptus had the greatest effect in inhibiting the growth of pathogen
mycelium. Essential oils of caraway, cumin, savory, thyme and peppermint had the
greatest effect in inhibiting the germination of pathogen spores. The essential oils of
caraway, cumin, savory, thyme and peppermint in the vapor phase, the essential oils of
caraway and eucalyptus in the liquid phase, prevented further contamination of the fruit.
Conclusion: The findings of this study show that all of these plant essential oils can
significantly prevent the growth of mycelium and germination of pathogen spores and
contamination of strawberry fruits, but the effect of caraway essential oil in most cases
is better than others. Thus, it can be used as an alternative to fungicides on strawberry
fruit.
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چکیده
مقدمه :کپک خاکستری که عامل آن  Botrytis cinereaاست ،مهمترین بیماری پس از برداشت میوه
توتفرنگی است .استفاده از قارچکشهای شیمیایی میتواند تاثیر سویی بر سالمت مصرف کنندگان داشته
باشد ،بنابراین کاربرد اسانسهای گیاهی برای مدیریت بیماری مورد توجه قرار گرفته است .اثر شش اسانس
گیاهی بر بیمارگر و آلودگی میوههای توت فرنگی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند ،تا اسانس مناسب
برای مبارزه با بیماری شناسایی شود .مواد و روشها :بیمارگر از میوههای توت فرنگی آلوده در شمال شرق
ایران ،جداسازی و شناسایی شد .اثر بازدارندگی غلظتهای مختلف اسانسهای نعناع فلفلی ،مرزه ،زیره سیاه،
زیره سبز ،اکالیپتوس و آویشن از رشد میسیلیوم و جوانهزنی هاگ بیمارگر به روش مخلوط کردن آنها با
محیط کشت آزمایش شدند .سپس تاثیر این اسانسها در فازهای مایع و بخار ،بر میزان آلودگی میوههای
توتفرنگی آزمایش شدند .دادههای این آزمایشها بعد از نرمالسازی با نرم افزار  ،MSTAT-Cتجزیه واریانس
شده و میانگینها با آزمون دانکن مقایسه شدند .یافتهها :اسانسهای زیره سیاه و اکالیپتوس بیشترین تاثیر در
بازدارندگی از رشد میسیلیوم بیمارگر داشتند .اسانسهای زیره سیاه ،زیره سبز ،مرزه ،آویشن و نعناع فلفلی
بیشترین تاثیر در بازدارندگی از جوانهزنی هاگ بیمارگر داشتند اسانسهای زیره سیاه ،زیره سبز ،مرزه ،آویشن
و نعناع فلفلی در فاز بخار ،اسانسهای زیره سیاه و اکالیپتوس در فاز مایع ،بیشتر از آلودگی میوه جلوگیری
کردند .نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش نشان داد که همه این اسانسها به طور
معنیداری میتوانند از رشد میسلیوم و جوانهزنی هاگ بیمارگر و آلودگی میوههای توت فرنگی جلوگیری
کنند ،ولی تاثیر اسانس زیره سیاه در بیشتر موارد بهتر از سایرین است .بنابراین از آن میتوان به عنوان
جایگزین قارچکشها روی میوه توتفرنگی استفاده کرد.
واژگان کلیدی :بازدارندگی ،اسانس گیاهی ،زیره سیاه ،اکالیپتوسBotrytis ،

مقدمه
کپک خاکستری ناشی از  ، Botrytis cinerea Pers.:Fr.مهمترین بیماری پس از برداشت میوه توتفرنگی
است ،که باعث خسارت اقتصادی میشود ( Elad et al. 2016, Williamson et al. 2007, Zhang et al.
 .)2007قارچکشهای شیمیایی متعددی مانند بنزیمیدازولها برای مهار بیماریهای پساز برداشت گیاهان
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معرفی شدهاند ( ،) Hou et al. 2020اما اغلب بهعلت سمیت آنها برای مصرفکنندگان،
امکان آلودگی محیط زیست  ،ظهور بیمارگرهای مقاوم به آنها و هزینه باال ،استفاده از آنها مخصوصا روی
میوههایی که به صورت تازه مصرف میشوند (مانند توتفرنگی) ،توصیه نمیشوند ( Holmes and Eckert
 .)1999, Rahemi 2010, Abd-Alla et al. 2011, Behdani et al. 2012, Mbili et al. 2017استفاده
از اسانسهای گیاهی به عنوان یک روش جایگزین کاربرد قارچکشها ،برای مدیریت بیماریهای پس از
برداشت در سالهای اخیرپیشنهاد شده و پژوهشهای زیادی در ایران و سایر کشورها در مورد آنها انجام شده
است ( Salehi et al. 2005, Asghari Marjanlo et al. 2009, Hasani et al. 2009, Mohammadi
and Aminifard 2011, Mohammadifar et al. 2012, Behdani et al. 2012, Aminifard and
Mohammadi 2013, Salek Mearaji et al. 2015, Liu et al. 2016, Behnamian et al. 2017,
Mbili et al. 2017, Aliaran et al. 2018, Bergmann and Dole 2018, Mziouid et al. 2018,
 .)Palfi et al. 2019, Hou et al. 2020, Reang et al. 2020پژوهشها نشان دادهاند که بعضی اسانسهای
گیاهی دارای خاصیت قارچکشی یا باکتریکشی هستند ( Dorman and Deans 2000, Pandey et al.

 .)2000, Soliman and Badeaa 2002, Palfi et al. 2019بنابراین ،بعضی اسانسها ممکن است
جایگزین مناسب سمهای شیمیایی که در حال حاضر برای مهار بیماریهای پس از برداشت مورد استفاده قرار
میگیرند،باشند ( Isman 2000, Burt 2004, Liu et al. 2016, Safaei-Farahani and
 .)Mostowfizade-Ghalamfarsa 2019اثر شش اسانس گیاهی بر بیمارگر و آلودگی میوههای توت فرنگی
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند ،تا اسانسهای مناسب برای مبارزه با بیماری شناسایی شوند.
مواد و روشها
جداسازی بیمارگر
قارچ  B. cinereaاز میوههای آلوده توتفرنگی که از مزارع توتفرنگیی در منیاط مشیهد ،چنیاران و طرقبیه
جمعآوری شده بودند ،جدا و با روش تک هاگ ،خالص گردید .قارچ بر اسیاس مشخصیات پرگنیه روی محییط
کشت سیبزمینی دکستروز آگار ( ،)PDAشکل کنیدیومبرها و مشخصات کنیدیومها با اسیتفاده از کلییدهای
معتبرشناسایی شد ( .) Barnett and Hunter 1998, Hennebert 1973, Mirzaei et al. 2007قیارچ در
دمای چهار درجه سلسیوس بر روی محیط کشت  PDAنگهداری شد .با کشت مجدد میسیلیوم این قیارچ بیر
روی محیط کشت  PDAو نگهداری در انکوباتور با دمای  25درجه سلسیوس به میدت  3-7روز ،کشیتهیای
تازه از این قارچ تهیه شد ( .) Dogu and Zobar 2014از کشت هفت روزه قارچ برای مطالعه اثیر اسیانسهیا
استفاده شد ( .) Wang et al. 2010بیماریزایی قارچ نیز بر اساس اصول کخ ،مورد بررسی قرار گرفت.

Materials and Methods

تهیه اسانسها ،آمادهسازی غلظتها و طرح آماری
برای تهیه اسانس از گیاهان مورد آزمایش (آویشن ،اکالیپتوس ،زیره سیاه ،زیره سبز ،نعناع فلفلی و مرزه) ،از
دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب استفاده شد .ابتدا اندام های هوایی خشک گیاهان مورد مطالعه توسط
آسیاب پودر گردید .سپس  100گرم از آن به داخل بالن ژوژه دستگاه اسانسگیری ریخته و  700میلیلیتر
آب مقطر اضافه شد و به مدت سه ساعت جریان تقطیر انجام گردید .پس از اتمام اسانسگیری ،اسانسها در
شیشه رنگی ریخته شده و در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری شدند ( .) Salehi et al. 2005به منظور
تهیه غلظتهای مورد نظر ،ابتدا از اسانسهای مورد بررسی در توئین  0/05( 80درصد) به عنوان حالل،
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امولسیون تهیه شد .سپس جهت تهیه غلظتهای  500 ،250 ،125و  1000میکرولیتر در لیتر محیط کشت،
مقادیر مناسبی از اسانسهای مذکور به فالسکهای حاوی محیط کشت  PDAسترون با دمای  42تا 45
درجه اضافه و هم زده شد تا یکنواخت شود .در تیمار شاهد (غلظت صفر) به همان میزان ،آب و توئین اضافه
شد ( .)Behnamian et al. 2017در بررسی تأثیر اسانسها در فاز بخار و مایع ،غلظت اسانسها به جای
محیط کشت در آب تهیه شد .همه آزمایشهای این پژوهش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی
با پنج تکرار برای هر تیمارانجام شدند.
آزمایش تأثیر اسانسهای گیاهی بر رشد میسیلیوم بیمارگر
محتویات فالسکها پس از مخلوط شدن کامل با غلظتهای مختلف اسانسهای گیاهی ،به داخیل تشیتکهای
پتری سترون منتقل گردیدند .سپس دیسکهای هشت میلیمتری از کشیت هفیت روزه قیارچ در وسیط ایین
تشتکهای پتری قرار داده شد و در انکوباتور با دمای  25±1درجه سلسیوس نگهداری شدند .این آزمیایش بیا
پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد .در روزهای متوالی ،قطر کلنیهای قارچ اندازه گیری شده و درصد ممانعیت
از رشییید میسیییلیوم قیییارچ بیییا اسیییتفاده از فرمیییول)  I=100×(C-T/Cمحاسیییبه گردیییید کیییه در آن
 Cمقدار قطر کلنی (میلیمتر) در شاهد  T ،نیز مقدار قطر کلنی (میلیمتر) در تیمیار و  Iدرصید بازدارنیدگی
اسیت ( Tripathi et al. 2008, Behdani et al. 2012, Dogu and Zobar 2014, Vitoratos et al.
.)2013, Mbili et al. 2017, Reang et al. 2020
آزمایش تأثیر اسانسهای گیاهی بر جوانهزنی هاگ بیمارگر
برای بررسی اثر غلظتهای مختلف اسانسها بر جوانهزنی هاگ قارچ 0/5 ،میلیلیتر از یک سوسپانسیون هیاگ
(با غلظت  104کنیدی در میلیلیتر آب مقطر سترون) تهیه شده از کشت هفت روزه قارچ ،روی محییط کشیت
حاوی غلظت مورد نظر از هر اسانس پخش گردید و در انکوباتور با دمیای  25±1درجیه سلسییوس نگهیداری
شدند .پس از گذشت حدود  20ساعت ،برای تعیین میزان جوانهزنی هاگ ،هاگهای جوانهنزده با میکروسیکو
شییییمارش شییییدند و درصیییید بازدارنییییدگی از جوانییییهزنییییی هاگهییییا بییییا اسییییتفاده از فرمییییول
) I=100×(SC-ST/SCمحاسبه گردید که در آن  SCمیانگین تعداد هاگهای جوانهنزده در شاهد و  STنییز
مییانگین تعیداد هاگهیای جوانیهنیزده در تیمیار و  Iدرصید بازدارنیدگی اسیت ( Abd-Alla et al. 2011,
.)Aminifard and Mohammadi 2013, Vitoratos et al. 2013, Mbili et al. 2017
آزمایش تأثیر اسانسهای گیاهی بر آلودگی میوه توتفرنگی در فاز بخار
برای بررسی اثر اسانسها در فاز بخار بر آلودگی میوهها ،ابتدا روی میوههای سالم توتفرنگی که با هیپوکلریت
سدیم  %1ضدعفونی شده بودند ،با یک سوزن سترون زخمهایی ایجاد شد و سپس این میوهها با سوسپانسیون
به غلظت  106کنیدیوم در میلیلیتر آب مقطر سترون تلقیی شیدند .ایین میوههیای تلقیی شیده ،بیه داخیل
دسیکاتورهای حاوی غلظتهای اسانسهای مورد آزمایش و حالل به عنوان شاهد منتقل گردیدند و بیه میدت
چهار روز در دمای  19±1درجه سلسیوس نگهداری شدند .سپس درصد جلوگیری از آلیودگی میوههیا در هیر
تیمار تعیین شد (.) Mbili et al. 2017
آزمایش تأثیر اسانسهای گیاهی بر آلودگی میوه توتفرنگی در فاز مایع
برای بررسی اثر اسانسها به صورت مایع بر آلودگی میوهها ،پس از محلولپاشی سط میوههای ضدعفونی
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شده (با هیپوکلریت سدیم  )%1با هر کدام از غلظتهای اسانسها و حالل به عنوان شاهد ،روی سط میوههیا
با یک سوزن سترون زخمهایی ایجاد شد و سپس این میوهها با سوسپانسیون به غلظت  106کنیدیوم در میلی
لیتر آب مقطر سترون تلقی شدند .میوههای تلقی شده در داخل کیسیههای پالسیتیکی گذاشیته شیده و بیه
مدت چهار روز در دمای  25±1درجه سلسیوس نگهداری شدند .سپس درصد جلوگیری از آلودگی میوههیا در
هر تیمار تعیین شد.
دادههای بدست آمده از هر آزمایش پس از نرمالسازی با روش ،) Steel 1997( X= arcsin√Yبا نیرم افیزار
 MSTAT-Cمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شدند.
یافتهها
با مطالعه خصوصیات پرگنیه ،کنییدیومبیر و کنییدیوم ،قیارچ  Botrytis cinereaشناسیایی گردیید .آزمیون
بیماریزایی این قارچ نیز بر روی میوههای توتفرنگی ،مثبت ارزیابی گردید به طیوری کیه  48سیاعت پیس از
مایهزنی ،پوسیدگی کل میوه را در برگرفت و جداسازی مجدد عامل این بیماری از حاشیه بافت سیالم و آلیوده،
بیماریزایی آن را اثبات نمود.
آزمایش تأثیر اسانسهای گیاهی بر رشد میسیلیوم بیمارگر نشان داد که در بین اسیانسهیای میورد آزمیایش،
اختالف معنیداری در سط  0/05وجود دارد .اسانس زیره سیاه در غلظتهای  500 ،250و  1000قسمت در
میلیون و اسانس اکالیپتوس در غلظتهای  500و  1000قسمت در میلیون بهترین نتیجیه را داشیتند (شیکل
 .)1با توجه به اصل توصیه کمترین غلظت ،بهترین غلظت اسانسهای زیره سیاه و اکالیپتوس به ترتیب غلظت
های  250و  500قسمت در میلیون تعیین گردید.
Results

شکل  .1درصد بازدارندگی از رشد میسیلیوم  Botrytis cinereaدر غلظتهای مختلف شش اسانس گیاهی
Figure 1. Percentage inhibition of mycelium growth of Botrytis cinerea by different
concentrations of six plant essential oils
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شکل  .2درصد جلوگیری از جوانهزنی هاگ Botrytis cinereaدر غلظتهای مختلف شش اسانس گیاهی
Figure 2. Percentage inhibition of spore germination of Botrytis cinerea by different
concentrations of six plant essential oils.

نتیجه آزمایش تأثیر اسانسهای گیاهی بر جوانهزنی هاگ بیمارگر ،حاکی از مؤثر بودن آنها داشت بهطوری
که در تمامی غلظتهای اسانسهای مورد آزمایش ،اختالف معنیداری با شاهد مشاهده گردید .بهترین اثر
بازدارندگی مربوط به اسانسهای آویشن ،مرزه ،زیره سیاه و زیره سبز در غلظت  250قسمت در میلیون بود
که به طور کامل از جوانهزنی هاگ جلوگیری نموده و به همراه غلظتهای  500و  1000قسمت در میلیون
اسانسهای نعناع ،زیره سبز ،آویشن ،مرزه و زیره سیاه در یک گروه آماری قرار گرفتند(شکل .)2
نتیجه آزمایش بررسی اثر اسانسها بر آلودگی میوهها در فاز بخار در شرایط درون زیوه ،نشان دهنیده بهتیرین
اثر غلظتهای  500 ، 250و  1000قسمت در میلیون اسانسهای زیره سبز ،آویشن ،مرزه و زیره سیاه و نعناع
بود (شکل .)3

شکل  .3درصد جلوگیری از آلودگی میوههای توتفرنگی به  Botrytis cinereaدر غلظتهای مختلف شش
اسانس گیاهی در فاز بخار.
Figure 3. Percentage inhibition of strawberry fruit infection by Botrytis cinerea in
different concentrations of six plant essential oils in vapor phase.
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شکل  .4درصد جلوگیری از آلودگی میوههای توتفرنگی به  Botrytis cinereaدر غلظتهای مختلف شش
اسانس گیاهی در فاز مایع.
Figure 4. Percentage inhibition of strawberry fruit infection by Botrytis cinerea in
different concentrations of six plant essential oils in liquid phase.

مقایسه میانگینهای دادههای آزمایش تعیین اثر اسانسها در فاز مایع بر آلودگی میوهها در شرایط درون زیوه،
نشان داد که غلظت  1000قسمت در میلیون اسانس اکالیپتوس و غلظتهای  500 ،250و  1000قسمت در
میلیون اسانس زیره سیاه بهترین اثر را داشته و مانع از آلودگی میوههای توتفرنگی میگردند (شکل  .)4با
توجه به اصل توصیه کمترین غلظت ،بهترین غلظت اسانسهای زیره سیاه و اکالیپتوس به ترتیب غلظتهای
 250و  1000قسمت در میلیون تعیین گردید.
بحث
اسانسهای گیاهی بهنظر میرسد که در تحریک سازوکارهای دفاعی گیاهیان در برابیر عوامیل بیمیاریزا ،نقیش
داشته باشند ( .) Mihaliak et al. 1991, Palfi et al. 2019گزارشهای متعیدد نشیان دادهانید کیه بعضیی
اسانسهای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی از بیماریهای قارچی پس از برداشت جلوگیری میکننید ( Bishop
Discussion

and Reagan 1998, Reagan 1998, Singh and Tripathi 1999, Bellerbeck et al. 2001,
 .)Hidalgo et al. 2002, Liu et al. 2016پژوهشی نشان داده که اسانسهای دو گیاه زییره سییاه و نعنیاع

میتوانند بیماری کپک خاکستری پس از برداشت در میوه آلو را به طور موثری مهیار کننید و بیر ایین اسیاس
کاربرد این دو اسانس به عنوان روشیی جیایگزین مبیارزه شییمیایی توصییه شیده اسیت ( Aminifard and
.)Mohammadi 2013
اثر اسانس شش گیاه در شرایط درون زیوه بر  ،B. cinereaعامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی ،در این
پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و نشان داده شد که با افزایش غلظت اسانسها ،فعالیت ضیدقارچی آنهیا بیر
علیه این قارچ نیز افزایش مییابد .بر اساس این یافته ها ،فقط اسانس زیره سیاه در غلظیتهیای  500 ،250و
 1000پی پیام و اسانس اکالیپتوس در غلظتهای  500و  1000قسمت در میلییون در شیرایط درون شیشیه
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بییهطییور کامییل از رشیید میسیییلیوم اییین قییارچ جلییوگیری کردنیید .اییین یافتییه بییا یافتییه پییژوهش
( ) Tripathi et al. 2008که نشان دادند اسانس اکالیپتوس میتواند در غلظت  500قسیمت در میلییون بیه
طور کامل از رشد  B. cinereaجلوگیری کند ،مطابقت دارد .در بررسی فعالیت ضدقارچی برخی اسیانسهیای
گیاهان دارویی بر چند قارچ از جمله  ،B. cinereaنشان داده شده که زیره سیاه بیشترین اثیر قیارچکشیی را
دارد و م ییتوانیید بییهطییور کامییل از رشیید ای ین قییارچ در غلظییت  400قسییمت در میلیییون جلییوگیری کنیید
( .) Mohammadi and Aminifard 2011, Mohammadifar et al. 2012اسانس آویشن از قیارچهیای
متعددی از جمله قیارچهیای بیمیاریزای پیس از برداشیت و تولیدکننیده توکسیین نییز جلیوگیری مییکنید
( .) Nguefak et al. 2004, Reddy et al. 1997با توجه به یافتههای ایین پیژوهش اسیانس زییره سییاه و
اکالیپتوس میتوانند در جلوگیری از رشد این قارچ بیمارگر و مهار بیماری کپک خاکستری توت فرنگیی میورد
استفاده قرار گیرند .با این حال از آنجا که اسانس زیره سیاه ممکن است اثری مثبیت بیر برخیی ویژگییهیای
کیفی میوهها داشته باشد و حداقل غلظت بازدارندگی آن کمتر از اکالیپتوس است ،ایین اسیانس مییتوانید بیه
عنوان جایگزینی برای قارچکشهای شیمیایی باشد .فعالیت ضیدمیکروبی اسیانس ایین گییاه بیه علیت وجیود
کاروون ( ،)Carvonلیمونن ( ،)Limoneneکارواکرول ( )Carvacrolو لینالول ( )Linaloolمییباشید کیه از
رشد قارچها و باکتریها جلوگیری میکند) . (Iacobellis et al. 2005اسانسهای گیاهی مییتواننید بیدون
این که تأثیر قابل توجهی بر کیفیت محصوالت انباری داشته باشند ،عمر آنهیا را افیزایش دهنید ( Asghari
.)Marjanlo et al. 2009
نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان دادند که از اسانسهای آویشن ،اکالیپتوس ،زیره سیاه ،زیره سبز ،نعناع فلفلی و
مرزه میتوان برای مدیریت بیماری پوسیدگی خاکستری توتفرنگی استفاده کرد .در بین این اسانسها،
اسانس زیره سیاه با توجه به اثر بازدارندگی بهتر در شرایط درون زیوه در مقایسه با دیگر اسانسها ،برای مهار
این بیماری توصیه میگردد .اگرچه اسانس اکالیپتوس نیز چنین خاصیتی دارد ،ولی این اسانس در غلظت
 1000قسمت در میلیون به صورت مایع اثر بازدارندگی از آلودگی میوه دارد در حالی که اسانس زیره سیاه در
غلظت پایینتر  250قسمت در میلیون از آلودگی میوه جلوگیری میکند.
Conclusion
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